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Mesto Levoča 
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

JUDr. Dana Rusnáčiková – hlavná kontrolórka  mesta Levoča 
 
                                            ODBORNÉ   STANOVISKO  
                    k návrhu rozpočtu mesta Levoča na roky 2019 - 2021 
                                        
A/  Východiská spracovania stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021  
     V súlade s § 18f, ods.1., písm.c) zákona č.369/1990 Zb. predkladá hlavná kontrolórka 
mesta Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta  na roky 2019 – 2021, spracované po 
kontrole návrhu rozpočtu mesta v jeho súhrne.  

Stanoviskom hlavný kontrolór mesta vyjadruje názor k návrhu rozpočtu mesta na rok 
2019, kontroluje súladnosť s platnou legislatívou, makroekonomickými východiskami, prijatý 
štátny rozpočet, odhad vývoja skutočnosti za rok 2018  a prognózy vývoja na roky 2019 – 
2021 a to v podmienkach mesta.   
 
A. 1. Zákonnosť návrhu rozpočtu mesta Levoča 
       Návrh rozpočtu mesta Levoča na roky 2019 – 2021 je spracovaný v súlade s platným 
právnym poriadkom a určenou metodikou pre tvorbu návrhu rozpočtu  územnej samosprávy. 
 
A/ 1.1. Legislatívny rámec tvorby rozpočtu mesta Levoča 
      Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 vychádza z platnej legislatívy, predpísanej 
metodiky, Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA2010, Všeobecne 
záväzných nariadení,  smerníc, cenníkov a zmlúv s dopadom na príjmy a výdavky mesta.  
 
A.2. Metodická správnosť návrhu rozpočtu mesta na roky 2019-2021 
 
A/2. 1. Návrh rozpočtu mesta Levoča  – metodická správnosť  
      Návrh rozpočtu na roky 2019–2021 je zostavený podľa Opatrenia MF SR č.MF/010175/ 
2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie a opatreniami, ktorými sa triedia príjmy a výdavky rozpočtov samospráv 
a finančné operácie.   

Návrh rozpočtu mesta bol zostavený v súlade s § 14 zákona č.523/2004 Z.z. 
v nadväznosti na Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 
č. MF 010302/2018-411, ktorá v časti 9. – Rozpočty obcí a VÚC definuje povinnosť obce 
predložiť odboru rozpočtovej regulácie MF SR- odboru rozpočtu verejnej správy súhrnný 
návrh rozpočtu za obec a príspevkové organizácie v pôsobností obce, ktoré sú ŠÚ SR 
zaradené do sektora verejnej správy. Obce poskytujú  MF SR údaje o hospodárení na účely 
zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy prostredníctvom rozpočtového informačného 
systému pre samosprávu (ďalej len RISSAM) do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia 
rozpočtu orgánom obce v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Zber a spracovanie údajov pre tvorbu štátneho rozpočtu 
na roky 2019-2021 prebieha prostredníctvom Rozpočtového informačného systému.  

Subjekty verejnej správy v súlade s § 4 ods.4 zákona č.523/2004 Z.z. uplatňujú 
rozpočtovú klasifikáciu, ktorá umožňuje MF SR vytvoriť zostavy poskytujúce prehľad 
o príjmoch a výdavkoch verejnej správy na roky 2019-2021. Návrh súhrnného rozpočtu za 
jednotky územnej samosprávy vrátane organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti spracúva 
MF SR z údajov poskytnutých týmito subjektmi.  



 

2 

 

Návrh rozpočtu mesta je zostavený v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR 
č.257/2014 Z.z.,  ktorá určuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG),  
podľa ktorej sa výdavky na roky 2019-2021  rozpisujú do najnižšej úrovne klasifikácie.  

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 v metodike ESA 2010 v Prílohe 
č.1 ustanovuje rozpočtovanie príjmov a výdavkov subjektov verejnej správy t.j. aj obcí. 
      Zákon č.310/2016 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č.253/2004 Z.z. od 1.1.2018 ukladá 
povinnosť rozpočtovým organizáciám rozpočtovať aj príjmy, ktoré predpokladá získať, napr. 
z podnikateľskej činnosti po zdanení, z poistných vzťahov a iné.  
 
A/2. 2. Návrh programového rozpočtu mesta Levoča – metodická správnosť 

Mesto Levoča pri zostavovaní programových štruktúr návrhu programového rozpočtu 
postupovalo podľa § 4 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z., Metodického pokynu MF SR 
č.5238/2004-42 a vydaného manuálu na usmernenie programového rozpočtovania, 
formulovania zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov na roky 2019-2021 s možnosťou 
konfrontovať plánované činnosti s ich realizáciou. 
     Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021  v oblasti výkazníctva spĺňa všetky zákonné 
náležitosti, je spracovaný aj ako programový rozpočet s rozpisom na 14 programov 
a podprogramy, určuje ciele, zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie a je naplnený 
finančným krytím a stanovením zodpovednosti subjektov za jeho plnenie.  
 
A/ 2.3. Zverejnenie návrhu rozpočtu mesta Levoča na rok 2019-2021 
    Návrh rozpočtu mesta Levoča bol v súlade s § 9 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. zverejnený 
na úradnej aj  elektronickej úradnej tabuli mesta a web stránke mesta 3.12.2018  v zákonnej 
lehote 15 dní pred jeho prerokovaním orgánmi mesta, zvolané na deň 18.12.2018. 
 
A/2.4. Zásady rozpočtového procesu  
 Štruktúra verejného rozpočtu (ŠR, rozpočty obcí, príspevkových organizácií a fondov) 
vychádza z deľby kompetencií pri zabezpečovaní verejných zdrojov od ústredných po miestne 
správne jednotky, od subjektov ktoré zdroje tvoria po subjekty, ktoré ich spotrebúvajú na 
zabezpečovanie verejných služieb. Zdroje rozdeľujeme na princípe solidarity s cieľom 
vyrovnávania regionálnych rozdielov a princípe samostatnosti subjektov, oprávnených 
financovať služby podľa vlastných priorít. 
 Rozpočtovanie obcí upravuje zákon č.583/2004 Z.z. a zákon č.369/1990 Zb..Rozpočet 
je ekonomický nástroj politiky obce a je záväzným pre hospodárenie obcí, ktoré slobodne, 
samostatne ale pritom zodpovedne hospodária a rozhodujú o nakladaní s majetkom obce a štát 
do tejto kompetencie zasahuje iba spôsobom, ustanoveným v zákone. Obce prostredníctvom 
rozpočtu realizujú koncepciu rozvoja územia, plán investícií a tvorbu regionálnej politiky a to 
na základe stanovených cieľov.  
 Rozpočet obce predstavuje decentralizovaný, finančný, nenávratný zdroj 
financovania,  je zároveň bilanciou príjmov a výdavkov za určené obdobie a jeho odhad by 
mal byť zostavený reálne a splniteľný. Rozpočtový proces má zákonom určené pravidlá. 
Rozpočet obce a jeho zmeny schvaľuje uznesením obecné zastupiteľstvo. 
  
Rozpočtovanie sa riadi zásadami: 

- Zásada verejnosti vyjadrená aktívnym právom občana podať pripomienky k rozpočtu 
- Zásada zostavovania a schvaľovania rozpočtu na každý fiškálny rok  
- Zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu, berúc do úvahy prognózy vývoja príjmov 

a potrebu výdavkov, investícií a rozpočtový výhľad na najbližšie obdobie 
- Zásada účelovosti použitia verejných zdrojov na určený účel a kontrola hospodárenia 
- Zásada úplnosti a jednotnosti prezentovaná jednotnou rozpočtovou skladbou 
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- Zásada dlhodobej vyrovnanosti rozpočtu 
- Zásada publicity prezentuje zodpovedné, transparentné a efektívne rozpočtovanie, 

verejnú kontrolu a informovanosť o hospodárení 
 
B/  Východiská tvorby návrhu rozpočtu mesta Levoča na rok 2019-2021 
 

Návrh rozpočtu mesta Levoča na roky 2019-2021 je spracovaný v súlade s čl.58 
Ústavy SR,  § 6 zákona č.523/2004 Z.z., prognózou hospodárskeho vývoja a zákonom o ŠR 
na rok 2019, schváleným NR SR dňa 5.12.2018.  
      Návrh rozpočtu mesta Levoča na roky 2019-2021 obsahuje skutočné plnenie rozpočtu 
za roky  2016, 2017, očakávanú skutočnosť na rok 2018 a rozpočet na roky 2019,2020 a 
2021, pričom mesto dodržalo  pri zostavovaní rozpočtu § 4 ods. 6 zákona č.523/2004 Z.z. 
a článok 9 ods. 1 ústavného zákona č.493/2011 Z.z..  
 
B/1.1 . Stanovisko Európskej komisie k prognóze vývoja na rok 2019 

Európska komisia i napriek prognóze rastu ekonomiky o 2 %  na rok 2019 počíta 
s politickou neistotou, spojenou s nepriaznivým vonkajším prostredím a stupňovaním napätia 
v medzinárodnom obchode,  čo prinesie zníženie prosperity a rastu, zvyšovanie cien ropy 
a energií a tým i rast inflácie o 1,8 % a prehĺbenie regionálnych rozdielov. V roku 2018 došlo 
k zmierneniu rastu ekonomiky i napriek zvýšeniu zamestnanosti, poklesu zadlžovania, rastu 
dôvery spotrebiteľov i priaznivej menovej politike. 
 
B/1.2. ŠR na rok 2019 – východiská 

MF SR, oddelenie rozpočtovej regulácie a analýz pri Prognóze verejných financií 
územnej samosprávy na roky 2019-2021 vychádza z hospodárenia za rok 2017 a  finančných 
výkazov FIN 1-12. Obce v roku 2017 financovali z vlastných daňových a nedaňových 
príjmov samosprávny výkon a zo ŠR prenesený výkon štátnej správy,  úlohy regionálneho 
rozvoja a spolufinancovanie projektov EÚ.  

Skutočné príjmy obcí v roku 2017 dosiahli 4,6 mld.€, výdavky 4,3 mld.€, prebytok 
predstavoval  302 mil.€,  daňové príjmy rástli a  nedaňové príjmy, granty a transfery poklesli. 
Zo ŠR bol podporený regionálny rozvoj, cestovných ruch, infraštruktúra obcí, príspevky na 
vzdelávanie, integrácia MRK. Na oblasť vzdelávania bolo v roku 2017 oproti roku 2016 
vynaložených o 8,11 % výdavkov viac. V roku 2017 oproti roku 2016 obce zaznamenali 
zvýšený výber miestnych daní a poplatkov, DzNh vzrástla o 3,4 %, poplatok TKO o 3,1 %, 
daň z ubytovania o 17,8 % a iné miestne dane a poplatky o 5,6 %.  

ŠR na rok 2019 bol NR SR schválený ako vyrovnaný s objemom príjmov a výdavkov 
vo výške 37,161 mld. €. Výška verejného dlhu na rok 2019 poklesne pod spodnú hranicu 
sankčného pásma ústavného zákona o dlhovej brzde na úroveň 47,3 % HDP. Rast ekonomiky 
SR je rozpočtovaný vo výške 4,5 % HDP, miera nezamestnanosti na úrovni 6 %, rast 
nominálnych miezd  o 6,3 % a navýšené krytie výdavkov na mzdy vo verejnej správe o 10 %. 
V ŠR sú tvorené rezervy vo výške 400 mil. € na krytie výdavkov (obedy zadarmo, rekreačné 
poukazy, investície do infraštruktúry a ŠR počíta s tvorbou rezervy na vývoj ekonomického 
cyklu, keďže sa teoreticky od r.2019 predpokladá pokles ekonomiky a ťahúňom ekonomiky 
bude spotreba domácnosti, investície v samospráve a prekročenie daňových príjmov. ŠR  
v súlade s § 10 zákona č.523/2004 Z.z. v rámci výdavkov vytvára rezervy na krytie 
nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov, súvisiacich s vývojom hospodárenia SR a tých, 
ktoré nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu predvídať. 
 Výbor pre prognózy po ekonomickej expanzii od r.2013, kedy sa ekonomika dostala 
do dobrej kondície, rástlo HDP, spotreba domácnosti i investičná aktivita, zvyšovala sa 
zamestnanosť a podarilo sa udržať infláciu v tolerančnom pásme upozorňuje na produkčnú 
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medzeru, na prehrievanie ekonomiky z dôvodu nízkej nezamestnanosti a s tým spojeného 
rastu miezd a platov a riziko ich udržania, rast cien nehnuteľností, znižovanie exportu, rast 
inflácie a predpokladá zvyšovanie úrokových sadzieb. 
 Mantinelom fiškálnej a menovej politiky je zákon o rozpočtovej zodpovednosti a pre 
rok 2019 sa očakáva vyššia spotreba štátu do investícií.  
 Rizikami pre verejnú správu a rast HDP je exportne orientovaná ekonomika SR, 
zhoršovanie medzinárodných obchodných vzťahov (USA, Čína, UK brexit). Neistota a strata 
dôvery prináša odklad investícií, eliminuje pohyb osôb i kapitálu. Vyspelé ekonomiky sveta 
na rok 2019 prognózujú rast pod 4 % HDP (USA, Čína), krajiny EÚ 2,4% a SR  4,5 % HDP. 
Rast HDP v SR brzdí nízke tempo investícií, potreba zdynamizovať čerpanie EU fondov, 
konkurencieschopnosť, zadlženosť, elektronizácia, pomalé zjednocovanie agendy (clá, dane, 
spoločné úrady obcí a pod.)  
 
B/1.3.  ŠR na rok 2019 na podmienky územnej samosprávy 
 Príjmom obcí je prevod výnosu podielových daní, ktorý sa realizuje v súlade so 
zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
v z.n.p. a NV SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
v z.n.p. MF SR pravidelne aktualizuje prognózy vývoja výnosu tejto dane, jej monitorovanie 
a dopad. Podľa zákona č.337/2015 Z.z. od roku 2016 podiel prevodu pre obce predstavuje 
70% z výnosu tejto dane.    
 ŠR pre obce v roku 2019 rozpočtuje prebytkové hospodárenie v objeme 234 mil.€, 
príjmy vo výške 4,74 mld.€ a výdavky vo výške 4,39 mld.€. DzP FO je rozpočtovaná 
v objeme 2,179 mld € a oproti roku 2018  predstavuje navýšenie o 13 %. Transféry na 
prenesený výkon štátnej správy predstavujú 1,05 mld. €, kapitálové príjmy 80 mil. € 
a zapojenie štátnych fondov do rozpočtu štátu (envirofond, audiofond, FPU).  
 ŠR očakáva zlepšenie hospodárenia územnej samosprávy, ktorá akumuluje 
hotovosť verejnej správy, potrebnú na rast aktív a zníženie štátneho dlhu. ŠR 2019 zapája  na 
financovanie úloh verejnej správy v obciach aj prostriedky peňažných fondov obcí, príjmy 
z predaja majetkových účastí a prijatie úverov na plnenie svojich investičných zámerov.  
 Novelami zákona o dani z príjmov sa oslobodzujú príjmy, ktoré majú vplyv na 
výšku DzP FO a tým i výšku podielov z tejto dane pre obce (paušálne výdavky, nezdaňovanie 
obchodných podielov FO, zvyšovanie daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane, 
13 a 14 plat zamestnanca, rekreačné poukazy a iné).  
 Daňovou medzerou sú vlastné daňové príjmy obcí, najmä DzNh, ktorá sa neviaže 
na trhovú hodnotu majetku a v rámci SR za rok 2017 predstavovala len 15 % z objemu príjmu 
obcí, v Levoči to predstavuje len 3,78 % z celkových rozpočtovaných príjmov mesta. 
 ŠR venuje pozornosť regionálnemu školstvu, navýšené boli výdavky na platy 
pedagogických a odborných zamestnancov so zohľadnením rokov praxe, čím sa zreálnia  
náklady škôl. Cieľom reformy je prepojenie vzdelávania a potrieb praxe a inklúzia 
vzdelávania žiakov s podporou ESF. Problémom školstva pri demografickom vývoji 
obyvateľstva je i naďalej prezamestnanosť v regionálnom školstve. 
 Rezervy v samospráve predstavuje zlepšovanie kvality verejných služieb 
a sústredenie  výkonu do väčších územných celkov. SR má až 92 % obcí do 3 000 
obyvateľov a množstvo komunálnych politikov, čím dochádza k neefektívnemu výkonu a 
vysokým administratívnym nákladom na úkor rozvoja obcí. Snahou štátu je vytvárať spoločné 
obecné úrady v rozsahu matričných obvodov, čím by sa uvoľnilo 181 mil. € ročne.  
          Návrh ŠR na rok 2018 pre mesto Levoča rozpočtuje dotáciu na záchranu a obnovu 
kultúrnych pamiatok vo výške 0,5 mil. €. 
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MF SR hodnotilo efektívnosť výkonu verejnej správy obcí. Mesto Levoča sa v roku 
2017 zaradilo medzi popredné samosprávy, dosiahlo 0,93 %  efektívnosť vynaloženia 
výdavkov na výkon verejnej správy, výdavok na obyvateľa predstavuje len 67,40 €.  
       Transparentnosti v územnej samospráve prispieva i povinné zverejňovanie informácii, 
verejné obstarávanie tovarov a služieb,  informatizácia, sledovanie účinnosti čerpania 
finančných zdrojov stratégiou MF SR „Hodnota za peniaze“. Projekt „Hodnota za peniaze“ 
predpokladá revíziu výdavkov verejnej správy, identifikáciu a implementáciu  opatrení 
vedúcich k úsporám verejných zdrojov a k zlepšeniu služieb.  
      
B/1.4. Stanovisko NKÚ k ŠR na rok 2019 - 2021 
 NKÚ v stanovisku k ŠR uvádza, že makroekonomické prognózy schválené Výborom 
pre rozpočtovú zodpovednosť sú reálne. Verejné financie sú konsolidované, rozpočtovanie je 
vyrovnané, predpokladaný je rast daňových a odvodových príjmov o 7,3 %.  DzP FO je pre 
obce prognózovaná s nárastom o 365 mil.€. Pre SR je prognózovaný rast HDP na úrovni 4,5 
%,  rast inflácie vplyvom zvyšovania regulovaných cien  o 1,8 %. 

Nárast bilančného zostatku subjektov verejnej správy možno pripísať pozitívnej 
ekonomickej situácii a rastu exportu. Riziko predstavuje obchodná „vojna“, brexit, nedostatok 
zamestnancov a ich odchod do dôchodku, rast miezd vo verejnej správe, reforma UNITAS 
(zjednotenie výberu daní, ciel, odvodov), informatizácia, protipovodňové opatrenia, 
odstraňovanie regionálnych rozdielov a zamestnanosť marginalizovaných skupín 
obyvateľov. Bežné výdavky nekryjú všetky zásadné položky rozpočtu, najmä na opravu a 
obnovu majetku čo bude mať dopad v budúcnosti. Výsledok hospodárenia za rok 2018 bude 
mať zásadný vplyv na prerozdeľované finančné zdroje  do roku 2020 (z dôvodu EK korekcií), 
čo predstavuje riziko a potrebu tvorby „finančnej rezervy“ na zmluvné projekty ŠR 
a EK. Vzhľadom na končiace sa II.programovacie obdobie bude zaznamenaný pokles 
príjmov zo zdrojov EÚ. 
 V oblasti školstva prioritou sa stáva vzdelávanie a efektívne využívanie finančných 
prostriedkov regionálneho školstva a zameranie na kvalitu predprimárneho a primárneho 
vzdelávania. Od r.2015 do r.2019 dôjde k zvyšovaniu platov v školstve o 34,7 %. 

Cieľom ŠR je dosiahnuť prebytok rozpočtu, ktorý by mohli hospodárením ovplyvniť 
najmä obce a VÚC presunom nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov pri súčasnom 
nízkom čerpaní kapitálových výdavkov zo ŠR. 

NKÚ SR na základe výsledkov z kontrolnej činnosti a po zohľadnení východiskového 
rámca k návrhu zákona o ŠR nemalo zásadné pripomienky.   
 
C/ Tvorba návrhu rozpočtu mesta Levoča na roky 2019 - 2021  
 
C/ 1.1. Návrh rozpočtu mesta Levoča na roky 2019 - 2021    
 Mesto Levoča v nadväznosti na zákon o ŠR a prognózy vývoja, VZN mesta a 
očakávanej skutočnosti na rok 2018 spracovalo  návrh rozpočtu na rok 2019-2021, ktorým 
vyjadruje samostatnosť mesta vo veciach hospodárenia a zodpovednosť orgánov mesta pri 
spravovaní príjmov a majetku a čerpaní výdavkov. 
     Hlavná kontrolórka pri spracovaní stanoviska vychádzala z predloženého návrhu 
rozpočtu,  spracovaného na základe prognózy vývoja príjmov a analýzy potrieb na 
zabezpečenie činnosti mesta.  
  Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021 realisticky hodnotí vlastnú výkonnosť 
mesta a jeho možnosti v oblasti naplnenia príjmov a čerpania výdavkov,  je zostavený podľa 
stanovenej štruktúry a v súlade s rozpočtovými pravidlami a garantuje plnenie funkcií mesta.  
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta. 
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     Návrh rozpočtu mesta Levoča  na roky 2019-2021 je spracovaný v súlade s § 9 ods.1 
zákona č.583/2004 Z.z. v členení na skutočnosť za roky 2016,2017, schválený rozpočet na 
rok 2018, očakávanú skutočnosť roku 2018, návrh rozpočtu na rok 2019-2021. Rozpočet na 
rok 2019 je záväzný, rozpočty na nasledujúce roky majú orientačný charakter. 
      Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z., vnútorne sa 
člení na bežný rozpočet /bežné príjmy a bežné výdavky/, kapitálový rozpočet /kapitálové 
príjmy a kapitálové výdavky/ a finančné operácie.  
     Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. na úrovni 
hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, je spracovaný podľa 
programov, zámerov a cieľov obce,  v nadväznosti na § 10 ods. 5 cit.zákona je predložený 
v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a v nadväznosti na § 10 ods.6 cit.zákona obsahuje aj 
údaje o finančných operáciách.   
 
    Návrh rozpočtu na roky 2019-2021, v členení podľa § 10 ods.3 a § 10 ods.7 zákona 
č.583/2004 Z.z.:  
 Skutočnosť 

     2017 
 Predpoklad 
     2018 

   Návrh 
  2019 

Návrh 
20120 

Návrh  
2021 

Bežné príjmy 10947354 11587252 12371774 12685552 13078959 
Bežné výdavky 10029034 10791224 11677801 12211552 12604959 
Hospodárenie: prebytok + 918319 +  796028 +693973 +474000 +474000 
Kapitálové príjmy 1696242 2099343 1031523 550000 550000 
Kapitálové výdavky 1900648 3441955 2269103 550000 550000 
Hospodárenie: schodok -204406 - 1342612 -1237580 0 0 
Finančné operácie príjmové 1267177 1374892 994607 0 0 
Finančnéoperácie výdavkové 484836 828308 451000 474000 474000 
Krytie VH finančnými op. +782341 546584 543607 -474000 - 474000 
Hospodárenie celkom po 
započítaní fin.operácií 

 
+1496255 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
     Návrh rozpočtu vychádza na strane z príjmov z predpokladaného príjmu podielových daní  
v zmysle zákona č.564/2004 Z.z. a NV SR č.668/2004 Z.z., obsahuje aj finančné vzťahy 
k fyzickým osobám a právnickým osobám zapojeným na rozpočet mesta, zapracované 
finančné operácie, príjmy a výdavky vyplývajúce z VZN, transfery na prenesený výkon 
štátnej správy, príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 
v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a finančné vzťahy k obchodným spoločnostiam, 
ktorých zriaďovateľom je mesto. 
     Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je po zapracovaní finančných operácií zostavený ako 
vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2019 je prebytkový v objeme 694 tis. €, kapitálový 
rozpočet je schodkový vo výške 1 238 tis. €,  výsledok finančných operácií predstavuje krytie 
výdavkov prevodmi finančných operácií v objeme 544 tis. €. Hospodárenie je upravené 
o čerpanie finančných zdrojov na opravy bytov ŠFRB v objeme 35 tis.€ a to v súlade 
s legislatívou a Smernicou mesta. 
     Návrh rozpočtu bol tvorený na základe platnej legislatívy v nadväznosti na záväzky 
k EÚ,  dlhovej brzde,  štátnemu rozpočtu, VZN,  zmlúv k 1.1.2019 s členením na plnenie 
zákonných povinností samosprávy a jej možností vo verejnom záujme spolufinancovať aj iné 
vyhradené činnosti a služby. Z tohto dôvodu je nevyhnutné postupovať v súlade so zákonom 
č.369/1990 Zb. a zákonom č.138/1991 Zb., hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja 
obce a jej obyvateľov, majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. 
       Mesto Levoča na rok 2019 rozpočtuje splátky úverov v zmluvnej výške 451 tis.€, z toho 
splátky dlhodobých úverov v objeme 376 tis.€.  
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       V minulom volebnom období došlo k zmenám VZN a úpravám cenníkov,  ktoré majú 
vplyv   na vlastné príjmy mesta i v roku 2019. 
     Mesto venuje pozornosť zriadeným obchodným spoločnostiam, ktorých je 100 % 
zriaďovateľom a ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a podliehajú verejnej kontrole. 
Lesy mesta Levoča s.r.o., aj  napriek znižovaniu výnosov zabezpečujú obnovu  mestských 
lesov a zveľaďujú majetok mesta. V činnosti Stavebnej prevádzkarne s.r.o., došlo v roku 2018 
ku konsolidácii a na ozdravenie firmy je potrebné investovať do personálneho a technického 
vybavenia. V nadväznosti na  zistenia HK a NKÚ je potrebné i naďalej venovať pozornosť  
poskytovanej štátnej pomoci, prehodnoteniu majetkového vkladu mesta vo VšNP Levoča a.s., 
nájomnému vzťahu a investíciám nájomcu s tým,  aby komparatívne výhody z tohto 
verejnoprospešného partnerstva  boli pozitívne aj pre mesto a jeho obyvateľov a boli jasne 
pomenované. 
 
C/ 1.2. Návrh rozpočtu príjmov mesta Levoča na rok 2019 - 2021 
 Rozpočet na strane plnenia bežných príjmov na rok 2019 je napätý, navrhnutý 
realisticky, na princípe opatrnosti a zohľadňuje vývoj príjmov v nadväznosti na zverejnené 
prognózy,  predvída riziká ich plnenia napr. na úseku miestnych daní a poplatkov a vlastných 
príjmov. Finančné hospodárenie mesta na strane príjmov nevytvára rezervy. Vzhľadom na 
hospodársky a ekonomický vývoj je potrebné prehodnocovať skutočnosti, ktoré môžu mať 
zásadný vplyv na vývoj podielových daní či už priaznivo alebo negatívne /ekonomická 
migrácia, sťahovanie obyvateľov/, čo by mohlo znamenať výpadok vlastných príjmov, pokles 
kondície mesta a obmedzenie zdrojov na zabezpečenie  zákonom stanovených povinností. 
      Z dôvodu výpadku príjmov z mestských lesov, ktoré v minulosti boli zdrojom investícií 
a rozvoja mesta rozpočet neobsahuje dostatočné zdroje na  tvorbu finančnej rezervy. Výpadok 
týchto príjmov by čiastočne mohol nahradiť príjem z prenájmu HPZ, ktorý je na rok 2019 
rozpočtovaný v objeme 157 tis.€ s výhľadom na rozostavanosť i nárast DzNh.  
       Plnenie bežných príjmov rozpočtu mesta na rok 2019 v objeme 12 371 tis.€ je stanovené 
analýzou príjmových možností mesta so zohľadnením princípu opatrnosti. 
     Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je rozpočtovaný v zmysle zákona 
č.564/2004 Z.z.,  NV SR č.668/2004 v znení NV č.519/2006 a v objeme 7 065 tis. € tvorí 
základnú zložku daňových príjmov mesta a predstavuje oproti predpokladu na rok 2018 nárast 
o 13%. Výnos na strane príjmov je z dôvodu zrejmého omylu pri poskytovaní zberu údajov na 
úseku originálnych kompetencií školstva nadsadený voči zverejnenej prognóze o takmer 93 
tis.€, čo bude upravené rozpočtovým opatrením v roku 2019 v nadväznosti na VZN mesta. 
 Výnos dane rozpočtovaný na rok 2019 predstavuje 57,10 % celkových 
rozpočtovaných bežných príjmov mesta. Oproti predpokladanej skutočnosti na rok 2018 vo 
výške 54,13 %  dochádza i v roku 2019 k zvýšeniu podielu tohto príjmu a k ďalšiemu 
zvyšovaniu závislosti mesta od plnenia týchto príjmov a od cyklov ekonomiky štátu. 
        Prognózované podielové dane sú určené na plnenie originálnych kompetencií mesta, 
najmä na: 
a/ na mzdy, odvody a valorizáciu platov zamestnancov verejnej správy  
b/ finančné prostriedky na financovanie originálnych kompetencií školstva  
c/ krytie samosprávnych pôsobností mesta – zabezpečenie e-Gorernmentu 
 Zmenou NV SR č.668/2004 Z.z. došlo na úseku originálnych kompetencií v školstve 
k zmenám koeficientov financovania  ZUŠ, ŠKD,  v zmysle sociálnych opatrení v roku 2019 
dôjde i k zmene financovania ŠJ, z dôvodov  pracovísk MŠ a vyvolá prehodnotenie 
financovania, prijatie opatrení na zabezpečenie udržateľnosti primárneho vzdelávania a 
voľnočasových aktivít detí a žiakov v CVČ. 
 Daňové príjmy predstavujúce dane z majetku, ustanovené v súlade so zákonom 
č.582/2004 Z.z. a VZN mesta predstavujú 468 tis.€, ostatné dane a poplatky 423 tis. €. 
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 Príjem mesta Levoča v oblasti nedaňových príjmov je rozpočtovaný v objeme 1 402 
tis.€ /príjmy z podnikania, vlastníctva majetku, správne a iné poplatky/ a vychádza z VZN, 
cenníkov a zmlúv účinných k 1.1.2019. Návrh rozpočtu týchto príjmov je  stanovený 
konzervatívne,  s ohľadom  na riziko likvidity pohľadávok. Mesto vymáha pohľadávky 
zákonným spôsobom  /upomienky, daňová a iná exekúcia, osobitný príjemca/.  
 Granty a transféry na prenesený výkon štátnej správy sú účelovo určené a predstavujú 
objem 3 013 tis.€.        
 Z odporúčaní NKÚ i kontrolnej činnosti HK vyplýva mestu povinnosť prehodnotiť  
vzťahy v oblasti prenechania majetku mesta /výpožičky, „bezplatné nájmy“/s tým, aby 
odplata bola vyjadrením všeobecnej trhovej hodnoty a miery inflácie. Prenechanie majetku  
je nevyhnutné realizovať prostredníctvom inštitútu transferového ocenenia, dotačnou 
schémou a len vo verejnom záujme /napr. VšNP Levoča a.s., záujmové združenia a iné./. 
     ZMOS i obce sa vyhradzujú voči prenosu kompetencií úloh štátu na obce bez  
finančného krytia, transfery na prenesený výkon štátnej správy v rozpočte na rok 2019 sú v 
objeme 2 538 tis.€, čo predstavuje 20,51 % celkových bežných príjmov mesta, z toho 2 376 
tis.€ t.j. 19,20 % príjmov je určených na financovanie preneseného výkonu školstva. V roku 
2017  transfér na oblasť školstva predstavoval 22,97 %, v roku 2018 očakávame plnenie v 
objeme 21,02 % a v roku 2019 19,20 %, čo vzhľadom na normatívne financovanie školstva 
deklaruje dlhodobý demografický pokles žiakov pri nezmenenom počte základných škôl a ich 
zamestnancov /8 škôl na území mesta, poskytujúcich primárne a sekundárne vzdelávanie/, čo 
je pre potreby mesta bez zvyšovania kvality vzdelávania dlhodobo neudržateľné.  

Mesto  finančne vykrýva prenesený výkon štátnej správy, čo bude v najbližšom 
období predmetom kontroly HK i NKÚ.  
 Mesto Levoča na rok 2019 rozpočtuje kapitálové príjmy z kapitálových grantov a 
transferov v objeme 1 032 tis.€ účelovo určených na obnovu pamiatok, baziliky, zatepľovania 
MŠ, vybavenie učební ZŠ. Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov nie sú 
predmetom rozpočtu vzhľadom na ich dojednané zmluvné plnenia do roku 2020.  
  Finančné operácie na strane príjmov rozpočtované v objeme 995 tis.€ predstavujú 
zapojenie mimorozpočtových zdrojov – fondov a čerpanie dlhodobého úveru v objeme 411 
tis.€ na zabezpečenie spolufinancovania kapitálových výdavkov /rozpis pri dlhovej službe/.     
 Hlavná kontrolórka mesta sa oboznámila s návrhom rozpočtu na strane naplnenia 
príjmov, ktorý vychádza z východísk, prepočtov a prognóz na rok 2019 a zohľadňuje 
princíp opatrnosti a uistenia o naplnení príjmovej časti rozpočtu. 
   
C/ 1.3. Návrh rozpočtu výdavkov mesta Levoča na rok 2019 
 Rozpočet bežných výdavkov bol spracovaný osobitne na financovanie preneseného 
výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov v zmysle § 7 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. 
a financovanie výdavkov na zabezpečenie samosprávnych pôsobností mesta, činnosti 
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,  výdavkov spojených so správou mesta a 
správou a údržbou majetku mesta. V súlade s § 6 ods.12 písm.b/ zákona č.596/2003 Z.z. boli 
v rozpočte  vyčlenené finančné prostriedky na dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia. 
 Pri spracovaní návrhu rozpočtu čerpania výdavkov predkladateľ vychádzal 
z požiadaviek MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií, žiadostí zriaďovateľov 
neštátnych škôl,  žiadostí o poskytnutie dotácií a uzavretých zmluvných vzťahov. Pri 
spracovaní požiadaviek zohľadnil platné právne normy a VZN mesta.   
 Návrh výdavkov bežného rozpočtu je spracovaný podľa funkčnej klasifikácie, vecne  
vymedzený v návrhu programov, zohľadňujúc financovanie zákonnom taxatívne určených 
povinností. Výdavky rozpočtu boli prehodnotené vo všetkých kapitolách a položkách. 
V návrhu čerpania výdavkov na rok 2019 je venovaná pozornosť fakultatívnym plneniam v 
sociálnej oblasti, úseku školstva, kultúry a športu,  propagácie mesta a cestovného ruchu. 
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 Bežné výdavky mesta sú na rok 2019  rozpočtované v objeme 11 678 tis.€ a oproti 
predpokladu na rok 2018 predstavujú zvýšenie o 8 % , v objemovom vyjadrení o 887 tis.€  
najmä na platy, mzdy a odvody zamestnancov úradu, rozpočtových a príspevkových 
organizácií v súlade so zmenou zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znp.  
 Vzhľadom na zverejnené zvýšenie platov o 10 % a rast daňových príjmov a odvodov o 
7,3 % možno konštatovať, že nárast výdavkov o 8% deklaruje ich sektorové prehodnotenie, 
šetrenie a viazanosť a to i napriek novým povinnostiam pre samosprávy s dopadom na 
finančné plnenie a zamestnanosť.  

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je rozpočtovaný prebytok bežného hospodárenia v 
objeme 694 tis.€ a tvorí i dostatočné zdroje  na splátky dlhodobých úverov vo výške 374 tis.€ 
a spolufinancovanie investičných akcií z bežného rozpočtu v objeme 278 tis.€.   Mesto 
v limitovanej a obmedzenej výške tvorí disponibilné zdroje na krytie mimoriadnych situácii.  

Na rok 2019 je rozpočtované zákonné navýšenie čerpania bežných výdavkov na 
mzdy, platy a odvody manažmentu mesta a  zamestnancov úradu a rozpočtových a 
príspevkových organizácii a rozpočtovaný výdaj na odmeny dojednané kolektívnou 
zmluvou.  Zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy je kryté zvýšeným výnosom 
z podielových daní. Mesto bolo v roku 2017 vyhodnotené v  kapitole bežné výdavky na 
správu úradu ako efektívna samospráva. Mesto sa v kolektívnom vyjednávaní zaviazalo 
vyplatiť zamestnancom dva krát ročne odmeny vo výške 15-20% zo skutočne vyplatených 
hrubých miezd, t.j. cca 90 tis. € ročne, čo sa premietlo i v rozpočte na rok 2019. V roku 2018 
odmeny predstavovali 90 tis. €. 

Zákonné zvýšenie platov a odvodov zamestnancov školstva v originálnej 
kompetencii mesta ovplyvňuje výdavky v tejto oblasti a na rok 2019 sú rozpočtované v 
objeme 2 938 tis. €, čo predstavuje oproti očakávanej skutočnosti za rok 2018 navýšenie o 
324 tis. €, t.j. o 12 %. Ďalšie zvyšovanie výdavkov na túto oblasť je neudržateľné, vyžaduje si 
ich striktnú viazanosť a prijatie mimoriadnych úsporných opatrení na zvýšenie efektívnosti s 
dopadom na rozpočet mesta a zamestnanosť. Z dôvodu zmien na úseku originálnych 
kompetencií školstva,  poklesu detí a žiakov a ich migrácie  dochádza k poklesu účelovo 
určených podielových daní, čo urgentne vyžaduje nové riešenia a opatrenia.  

V roku 2019 transfér na prenesený výkon štátnej správy na školstvo v príjmovej 
časti predstavuje 2 344 tis.€, v tomto objeme sú rozpočtované i výdavky. Vzhľadom na pokles 
žiakov je finančný objem v tejto oblasti i po zohľadnení zvýšenia platov najnižší od roku 
2016 a dlhodobo v plnom  rozsahu poskytovania verejných služieb neudržateľné a vyžaduje si 
prijatie včasných a účinných opatrení na úseku zamestnanosti.  

V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 2 269 tis.€, z toho 1 537 
tis.€ t.j. až 67,74 % je spolufinancovaných z prijatých grantov ŠR a EU a 320 tis.€ z rozpočtu 
mesta z prebytku bežného rozpočtu. Mesto v roku 2019 na krytie investičných akcií a ich 
spolufinancovanie zapojilo do rozpočtu čerpanie úveru vo výške 411 tis.€.. Predmetom 
investícií je kamerový systém, prestavba námestia, výstavba ciest a oprava chodníkov, 
rekonštrukcia verejného osvetlenia, zatepľovanie budov, úprava verejných priestranstiev, 
zdravotníctvo, školstvo (podrobne v tabuľkovej časti rozpočtu). 
      V zmysle § 7 ods.2 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. a VZN mesta č.22/2015 mesto vyčlenilo 
na príslušný rok aj finančné prostriedky na poskytnutie dotácií na kultúru v objeme 14  tis. 
€, osobitný transfér pre FS Levočan 7 tis.€. Priame finančné dotácie na šport a záujmovú 
činnosť sú rozpočtované vo výške 80 tis. € a predstavujú navýšenie o 30 tis.€ oproti roku 
2018 a nepriame dotácie na poskytnutie športovísk  57 tis. €. Na poskytnutie dotácie nevzniká 
žiadateľovi právny nárok. Poskytnutím dotácie v  zmysle § § 4 ods.3 písm.h/ zákona 
č.369/1990 Zb. a  § 7 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový 
dlh mesta. 
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     V roku 2019 je z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu zabezpečené splácanie 
dlhodobých úverov, ktoré sú predmetom dlhovej služby, v plnej výške. 
      Vzhľadom na zníženú komfortnosť ba až nemožnosť prenajať majetok mesta z dôvodu 
nevyhovujúceho technického stavu sú v transferoch pre TSML, MsKS i správcu majetku 
mesta účelovo určené prostriedky, vyčlenené na opravu a údržbu majetku,  tvorený fond 
opráv bytového fondu v ktorom sa účelovo kumulujú zdroje na tento účel a v roku l. Mesto 
v roku 2019 z dôvodu nízkeho plnenia príjmovej časti rozpočtu viaže výdavky na údržbu 
majetku, čo v budúcnosti vyvolá zvýšený tlak na investície. 
      Prehodnocovaním návrhu výdavkov  rozpočtu na rok 2019 je potrebné hľadať rezervy 
na strane príjmov a prijímať opatrenia na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtového 
hospodárenia mesta najmä v oblasti vymáhania pohľadávok, financovania školstva, 
sociálnych vecí, cestovný ruch, podporu kultúry a športu, miestnych daní a poplatkov,   
služby v doprave, MsP a iné. 
     Opätovne v rozpočte mesta nie je finančne vyjadrená poskytovaná  pomoc mesta pre 
VšNP Levoča a.s. vo forme zvýhodneného nájmu nehnuteľností, pričom obchodná 
spoločnosť sa zmluvne recipročne zaviazala poskytovať zdravotnícke služby v nezmenšenom 
rozsahu a udržať zamestnanosť. Rozpočet mesta má obsahovať tento transfer jednak na strane 
príjmov z nájmu a jednak na strane výdavkov ako poskytnutie štátnej pomoci samosprávou 
na plnenie určitých úloh na úseku zamestnanosti. VšNP Levoča a.s. je povinná vykonávať 
riadnu opravu a údržbu prenechaného majetku a v plnej výške znášať náklady na vykonané 
technické zhodnotenie, ktoré obstaráva pre potreby prevádzkovania vlastnej činnosti.  
 
     Návrh výdavkov kapitálového rozpočtu je vo výške 2 269 tis.€ na investície v rozsahu 
schválených investičných zámerov /rekonštrukcia námestia, oprava ciest a chodníkov, 
verejného osvetlenia, zatepľovanie MŠ, vybavenie učební ZŠ, zdravotného centra, centra 
seniorov a verejnej zelene /podrobne v predkladacej správe k rozpočtu/.                
      Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 1 238 tis.€, ktorý je krytý 
grantami z EÚ, ŠR a VUC, prebytkom hospodárenia bežného roku, mimorozpočtovými 
zdrojmi a dlhodobým investičným úverom vo výške 411 tis.€ na spolufinancovanie projektov. 
      Čerpanie výdavkov na investície má byť v súlade s PHSR a jeho Akčným plánom. 
Investície je nevyhnutné realizovať na základe priorít,  harmonogramu  a možností 
financovania, tak aby zámery navzájom nekolidovali či už personálne, časovo alebo finančne. 
     Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj výdavky na finančné operácie v objeme 451 tis.€ použité 
na úhradu splátok istín dlhodobých úverov a úverov ŠFRB. 
 Schopnosť mesta investovať z vlastných príjmov z dôvodu nízkych bežných príjmov 
je nedostatočná, mesto netvorí rezervy.   
 
C/ 1.4. Programový rozpočet mesta Levoča na rok 2019 
     V zmysle § 4 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. rozpočet mesta musí obsahovať aj zámery 
a ciele, tzv.programový rozpočet, obsahujúci programy a zodpovednosť  za plnenie 
a čerpanie, posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými prostriedkami, poskytuje 
potrebné informácie o výdavkoch a zmysel použitia zdrojov pri napĺňaní zámerov a cieľov.  
      Návrh rozpočtu na rok 2019  bol zostavený ako programový t.j.zdôrazňujúci vzťah medzi 
rozpočtovými výdavkami,  očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných programov, 
obsahuje 14 programov, ktorých súčasťou sú podprogramy spracované na projekty.  
 
C/1.5. Dlhová služba  
     V oblasti výdavkových finančných operácií v roku 2019 predstavujú rozpočtované  splátky 
istín  úverov, hradených z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu objem 451  tis.€, z toho 
dlhodobé úvery 376 tis.€, splátky ŠFRB 75 tis.€ a znamenajú viazanie voľných 
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disponibilných zdrojov v minulosti použitých na rozvoj mesta. Splátky úrokov z úveru sú 
hradené z bežných výdavkov.  
     V návrhu rozpočtu na rok 2019 je vo finančných operáciách zohľadnené čerpanie 
úveru v objeme 411 tis.€ na spoluúčasť mesta k projektu rekonštrukcia MŠ Francisciho, 
chodník Predmestie a verejné osvetlenie Probstnerova cesta. 
     Predpokladaná úverová zadĺženosť mesta na rok 2019 po započítaní úveru, poskytnutého 
v roku 2019  je rozpočtovaná na úroveň 23,54  % bežných príjmov minulého roku, v prepočte 
sú zohľadňované aj bežné príjmy na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a 
účelové príspevky, z ktorých nie je možné financovať splácanie istín. Úroková zadĺženosť 
mesta na rok 2019 predstavuje 7,26 %. 

 Mesto Levoča plní ukazovatele dlhovej služby, ustanovené v § 17 zákona 
č.583/2004 Z.z. Podrobný vývoj dlhovej služby od r.2015-2019 a zostatky poskytnutých 
úverov sú  súčasťou predloženého rozpočtu a predkladacej správy. Ďalšie zvyšovanie 
úverovej zadĺženosti mesta sprevádza viazanie budúcich príjmov na splátky istín a  úrokov 
z úveru, čo determinuje výsledky hospodárenia mesta do budúcna a má vplyv na cashflow.     
 
C/ 1.6. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Levoči  
     V oblasti financovania kultúry v meste je v roku 2019 rozpočtovaný transfer MsKS  
329 tis.€ ako v roku 2018 a to i napriek transformácii knižnice na regionálnu knižnicu a 
získanie finančnej úspory vytvorí zdroje, ktoré MsKS použije na opravu a údržbu majetku v 
správe. Prioritne na krytie výdavkov príspevková organizácia zapája vlastné príjmy. 
Základnou činnosťou MsKS je poskytovanie služieb v oblasti kultúry, prevádzkovať strediska 
a zabezpečiť správu zvereného majetku.   
 Vzhľadom na poskytovanie priestorov krátkodobého nájmu je nevyhnutné prioritne 
investovať získané finančné zdroje do priestorov, zabezpečujúcich vlastné príjmy organizácie 
/oprava kúrenia knižnice, podlaha, klimatizácia a náter kongresovej sály a jej vybavenie 
inventárom/.  Budova kina si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu a investície.  
 
C/ 1.7. Rozpočet Technických služieb mesta Levoča 
     V oblasti financovania činnosti TSML transfer mesta pre príspevkovú organizáciu 
predstavuje  1 502 tis.€, čo predstavuje oproti roku 2018 zvýšenie o 263 tis.€, účelovo 
určených na valorizáciu platov. Mesto disponuje mimorozpočtovým fondom na rozvoj, ktorý 
bol v rokoch 2015-2018 sčasti naplnený i z prebytku hospodárenia TSML a to najmä 
dosiahnutia úspor hospodárenie.  Fond bol účelovo  určený na investície do majetku mesta,  
najmä do opráv miestnych komunikácií a chodníkov. Organizácia každoročným navyšovaním 
vlastných príjmov modernizuje a  obstaráva majetok, slúžiaci na zabezpečenie povinností, 
vyplývajúcich samospráve zo zákona /zberný dvor, verejné osvetlenie, technika a pod./.  
 V roku 2019 hlavný kontrolór vykoná účelovú kontrolu ekonomicky oprávnených 
nákladov na komunálne služby, ktorej východiskom by mal byť návrh opatrení na zmeny 
VZN, cenníkov a vyššia efektívnosť.       
 
C/ 1.8. Rozpočty rozpočtových organizácií mesta – školy a školské zariadenia 
     Vzhľadom na skutočnosť, že rozpočty jednotlivých škôl a školských zariadení sú 
prostredníctvom prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií 
a prijatých výnosov z dane na zabezpečenie  originálnych kompetencií  priamo napojené na 
rozpočet mesta,  prostredníctvom  kapitoly školstva  dochádza k presunom finančných 
prostriedkov na jednotlivé školy na základe ročne ustanovenej výšky platieb podľa prijatých  
VZN mesta s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých zariadení. V kapitole školstvo je 
rozpočtovaný výdavok v objeme 6 200 tis. € a oproti roku 2018 predstavuje celkové 
navýšenie výdavkov 7 %.  
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Z Á V E R 
 
     Návrh rozpočtu mesta Levoča na rok 2019 - 2021 je zostavený realisticky,  na princípe 
opatrnosti,   v požadovanej štruktúre, vychádza z ukazovateľov, prepočtov, východísk ŠR, 
prognóz,  právneho poriadku so zapracovaním  VZN mesta a cenníkov, účinných od 1.1.2019. 

 Návrh rozpočtu hodnotí možnosti mesta v oblasti naplnenia príjmov a čerpania 
výdavkov, je zostavený podľa stanovenej štruktúry,  v súlade s rozpočtovými pravidlami a 
garantuje plnenie funkcií mesta.   
     Návrh rozpočtu mesta Levoča na rok 2019 bol spracovaný a zverejnený  dňa 3.12.2018. 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu na rok 2019 bolo 
spracované a zverejnené  na základe § 18 f, ods.1 písm.c/ zákona č. 369/1990 Zb.z.. 
     Pri spracovaní odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 hlavná  
kontrolórka posúdila  predložený  návrh z hľadiska legality, súladu so schválenou metodikou 
tvorby, výkazníctva a z hľadiska legitimity t.j. kompetencií mesta,  úloh, pôsobnosti 
a právomoci štatutárov mesta pri rozhodovaní o nakladaní s prostriedkami a majetkom mesta.  
 
     Hlavná kontrolórka mesta Levoča nezistila žiadne pochybenia a porušenia platných 
právnych noriem pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2019, nevyvodzuje zásadné 
pripomienky k procesu tvorby rozpočtu a oprávnenosti výdavkov. 
 
    V odbornom stanovisku uvedené návrhy opatrení hlavnej kontrolórky mesta  majú 
odporúčací charakter,  nie sú pre exekutívu mesta právne záväzné i keď sú navrhované 
v konzekvenciách eliminovania možného budúceho rizika plnenia príjmov a čerpania 
výdavkov samosprávy. 
 
       Hlavná kontrolórka mesta Levoča na základe kontrolnej činnosti a po zohľadnení 
východísk k návrhu rozpočtu mesta nemá zásadné pripomienky a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Levoči : 
 
-  schváliť návrh rozpočtu mesta Levoča na rok 2019 

-  návrh rozpočtu mesta Levoča na roky 2020 až 2021 zobrať na vedomie.   

V Levoči, dňa 13.12.2018 
 
Vypracovala: 
Mgr.Rusnáčiková Dana – hlavný kontrolór                         ................................................ 
Zahurancová Anežka – referent ÚHK                                  ................................................ 
 


